
Településképi rendelet korrekció 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (I.22.) önkormányzati rendelete a 

településkép védelméről (továbbiakban: TKR) korrekciója. 

Településképi rendelet korrekciók téma szerint csoportosítva: 

1. magasabb rendű jogszabályi harmonizáció érdekében történő módosítás, 
2. önkormányzati rendeletek közti összhang megteremtése érdekében szükséges változások, a 
SZÉSZ-el való összhang, 
3. előírás egyértelműsítése, értelmezhetőség, használhatóság érdekében annak korrekciója, 

4. elírások, „sajtó hibák” javítása, 
5. térképi mellékletek korrekciója, a Szabályozási terv (SZT)- el való összhang megteremtése 
érdekében. 
 

1. Magasabb rendű jogszabályi harmonizáció érdekében történő módosítások. 

Reklámok, hirdető-berendezések fogalmi pontosítása szükséges. 
A reklámozás/ gazdasági reklámok esetében teljeskörű szabályozást ad a 2016. évi LXXIV. törvény a 
településkép védelméről, valamint az ennek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Kormányrendelet 
– a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek 
végrehajtásáról. A TKR részletes rendelkezései kizárólag az üzletek, vállalkozások saját hirdető-
berendezéseire vonatkoznak. Ebből kifolyólag egyes rendelkezések esetén a „reklám” szó, mint gyűjtő 
fogalom tisztázása volt szükséges. A TKR- ben a reklámozás tehát kizárólag a fenti jogszabályok által 
szabályozott gazdasági reklámok eseteire értendő, míg a magán jellegű reklámozásra a hirdető-
berendezések előírásai vonatkoznak. Ehhez kapcsolódóan pontosításra kerül az értelmező 
rendelkezések alatt a hirdető-berendezések fogalma. 
2. § 11, 12. 

2. § 13. törlendő 

 
Szóhasználati pontosítás történik a hirdető-berendezésekre vonatkozó általános településképi 
előírások fejezet esetén. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban 314- es Korm. rendelet) a 
korábbi megengedő, vagy tiltó mód használatát kiegészítette a kötelező mód használatával, így egyes 
előírások megfogalmazása ennek megfelelően módosul. Ugyanez vonatkozik a Belváros történelmi 
mag, peremrészek karakterű területek, a számozott utak menti területek és a gazdasági karakterű 
területek hirdető-berendezéseire vonatkozó rendelkezések eseteire, valamint a helyi építészeti 
örökségre vonatkozó egyedi építészeti követelmények hirdető-berendezéseire vonatkozóan is. 
43. § (1), (4)-(8), (11)-(13) 

44. § (3), (5)-(7), (10) 

45. § (3)-(5) 

46. § (3) 

 

A helyi építészeti örökségre vonatkozó egyedi építészeti követelmények egyes hirdető- 

berendezéseinek előírásai hasonlóképp pontosítandók. 

58. § (3), (11), (12) 

59. § (6), (10) 

 

Reklámok elhelyezésének általános szabályai közterületen és a közterületről látható magánterületen 

rendelkezései kerülnek pontosításra. 



66. § (2)- törlendő 

66. § (7) 

68. § (4) 

 

Reklámhordozóra, reklámhordozó berendezésekre vonatkozó követelmények rendelkezései kerülnek 

pontosításra. 

70. § (1) a), b) 

 

A Településkép-védelmi bírság rendelkezései átdolgozásra kerültek. A korábbi településképi bírság 

fogalma Településkép-védelmi bírságra változott. A 2016. évi LXXIV. törvény a településkép 

védelméről, a 314- es Korm. rendelet, valamint a 2017. évi CLXXIX. törvény a közigazgatási 

szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával 

összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről 

vonatkozó rendelkezései értelmében a bírság mértékére, kiszabásának módjára vonatkoznak a 

korrekciók. 

86. § (1)-(4) 

 

7. melléklet a TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁSHOZ KÖTÖTT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK esetén a 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról az engedély nélkül végezhető építési 
tevékenységekre vonatkozó rendelkezéseinek értelmében a felsorolásból törlendő az utasváró fülke 
építése. 
 

2. Önkormányzati rendeletek közti összhang megteremtése érdekében szükséges változások. 

A 314- es Korm. rendelet rendelkezik arról, hogy a helyi építési szabályzat és a településképi rendelet 

mely esetekben szabályozhat. 

Ennek megfelelően a SZÉSZ- ből kikerülő és a TKR-ben megjelenítendő témák az alábbiak: 

Vezeték nélküli hírközlési létesítmények - sajátos építményfajták arculati előírásai kizárólag a TKR-

ben lehetnek. Ehhez kapcsolódóan az értelmező rendelkezések kiegészül az álcázott építmény 

fogalom-meghatározásával, valamint az egyes sajátos építmények, műtárgyak és egyéb műszaki 

berendezések elhelyezése vonatkozó rész kiegészül az egyéb területek és erdőterületek tekintetében. 

2. § 2. 

62. § (4), (4a) 

63. § (1), (3) 

 

Kerítésekre vonatkozó előírások – SZÉSZ-ben magassági, elhelyezési rendelkezések maradhatnak, a 

TKR- ben megjelenési, anyaghasználati szempontok kapnak helyet. Ennek értelmében a TKR értelmező 

rendelkezése kiegészül az áttört kerítés, valamint a karám jellegű és a vadvédelmi kerítés 

fogalommagyarázatával. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi 

építészeti követelmények előírásai közé épül be az áttört kerítésekre vonatkozó alapvető elvárás. 

2. § 2a. 

2. § 15. 

2. § 19. 

30. § 6), 7) 

 



Épület legmagasabb pontja kritérium a TKR-be kerül. A TKR értelmező rendelkezése pontosításra 

kerül, hiszen már nem a SZÉSZ-ben maghatározott legmagasabb pont értékére vonatkozik a fogalmi 

meghatározás. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi építészeti 

követelmények előírásai közé épülnek be az épület legmagasabb pontjára vonatkozó előírások, a 

karakter lehatárolások szerinti területekre differenciálva és a SZÉSZ épületmagassági értékéhez 

rendelten. 

25. § 2), 3), 4). 

 

A továbbiakban a TKR jeleníti meg a Közterület alakítási terv (továbbiakban: KAT) készítésének eseteit, 

a településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi építészeti követelmények 

előírásai közé beépülve. 

26. § 5), 6). 

 

A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények 

közé beépülnek: 

az ikres beépítési módra vonatkozó településképi szempontok, 

34. § (8) 

a mobilház létesítés növényzettel takart kialakításának elvárása, 

35. § (10) 

 

3. Egyes előírások egyértelműsítése, értelmezhetőség, használhatóság érdekében annak 

korrekciója. 

A TKR értelmező rendelkezése esetén a Belváros fogalommagyarázatának pontosítása történik meg, a 

Duna parti sáv a rekreációs zónához, mint településképi szempontból elkülönülő karakterhez kerül. 

2. § 3. 

A TKR értelmező rendelkezése esetén az épületek főtömegének fogalommagyarázata kerül 

pontosításra. 

2. § 6. 

A TKR értelmező rendelkezései közé beillesztésre került a jellemző karakter fogalma, a kialakult 

beépítéssel rendelkező terület meghatározására, építészeti karaktere szempontjából. 

2. § 14a. 

A Településképi követelmények fejezetben a karakter alapú területi lehatárolások kiegészülnek a Duna 

meder területével, mint önálló építészeti karakterrel rendelkező területtel. 

22. § 2) 

A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények 

egyes előírásai pontosításra, kiegészítésre kerülnek: 

összefüggésben a védett tájképi látvány és a jellemző építészeti karakter szempontjaival, 

34. § (1), (3), (4) 

35. § (6) 

Belváros, Izbég-ófalu esetén a tetőhajlászög tekintetében, egyes műszaki berendezések takartan való 

elhelyezésével,  

36. § (6), (11),  

Kertvárosi terület jellemzően magastetős területeinek arculati előírásaira vonatkozóan, 

39. § a) 

Vegyes területekre vonatkozóan, összefüggésben a Belváros arculatával és a tájképi adottságok 

figyelembevételével, 

41/A. § 



Rekreációs területek tekintetében, a tájképi adottságok figyelembevételével, zöldfelületek 

védelmével, 

41/B. § 

Duna meder területére vonatkozóan, az úszóművek, kikötők városképi előírásaival. 

41/C. § (1), (2) 

36.§ (13)- törlendő 

A helyi építészeti örökségre vonatkozó egyedi építészeti követelmények egyes előírásai pontosításra, 
kiegészítésre kerülnek a könnyebb értelmezhetőség érdekében, élve azzal a lehetőséggel, miszerint a 
314- es Korm. rendelet egyedi védelemre, egyedi követelményként lehetővé teszi a kötelező módú 
előírás használatát is. Egyes előírásokat a helyi egyedi védelemmel érintett épületekre (építészeti 
értékekre) vonatkoztatva. 
52. § (3)-(5), (7)-(9), (11)-(13) 

53. § (1)-(4) 

54. § (1)-(3) 

55. § (1), (2) 

Településkép-érvényesítési eszközök korrekciói. 
A Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció tekintetében a benyújtandó építészeti 

dokumentáció és konzultációs eljárás folyamata került korrigálásra. 

73. § (5) a) 

76. § (1) 

77. § (1), (2) 

 

Településképi bejelentéshez kötött eljárások, a dokumentáció tartalmi követelményei tekintetében a 

lefolytatandó eljárás eseteinek átláthatóbb megjelenítése igényelt korrigálást, a benyújtandó 

dokumentáció tartalmi előírásai és az eljárási rendelkezések lettek pontosítva. 

78. § (1) a), b), c) 

78. § (2)- törlendő 

78. § (3) 

78. § (4) b), d) 

78. § (6) 

79. § (1), (3)-(5) 

 

A településképi véleményezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmi követelményei 

tekintetében a kérelem benyújtásával kapcsolatos rendelkezések pontosítása történt meg. 

81. § (2) 

 

5. melléklet a Településképi véleményezés alá tartozó esetek az épületek, építmények rendeltetése és 

mérete alapján, új épület, vagy bővítés, átalakítás során létrejövő épület esetén a táblázat 6. sora 

kiegészül a különleges rendeltetésű épületek, sportlétesítmények körével. 

6. melléklet a Településképi szempontból vizsgálandó építési esetek felsorolásában korrekció történt, 

az építési hely meghatározás eseteinek, előkert kérdéskörének, tetőidom meghatározás és a kialakult 

karaktertől való eltérés eseteinek tekintetében. Táblázat 2., 12- 15. pontjai. 

7. melléklet a TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁSHOZ KÖTÖTT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK esetében A 

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL VIZSGÁLANDÓ TERÜLETEN BELÜLi esetek kiegészülnek A 

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL VIZSGÁLANDÓ TERÜLETEN KÍVÜLi esetekkel. Ezek a vizsgálandó 

területen kívüli közintézményekre, középületekre, legalább földszint + 3 szintes társasházakra 

vonatkozó, városképi szempontból meghatározó beavatkozások építési esetei. 



4. Elírások, „sajtó hibák” javítása. 

Szókorrekciók. 
40.§ 
5. melléklet, táblázat 7. sora 
6. melléklet, 7. pontja 
7. melléklet, felsorolás sorszámozás javítás 
1. melléklet a helyi védelemmel érintett területekről esetén a 2. EGYEDI VÉDELEM táblázata esetében 
több elírás javítása került korrigálásra. 
976 hrsz Kossuth Lajos u. 12. kétszer szerepelt, 
687 hrsz Vasúti villasor 53. és 867 hrsz Árpád u. 8. helyi védettsége korábban törlésre került, hibásan 
szerepelt a felsorolásban, 
A táblázat sorszámozása lett pontosítva. 
 

5. térképi mellékletek korrekciója, a Szabályozási terv (SZT)- el való összhang megteremtése 

érdekében. 

3. melléklet a Településképet meghatározó és helyi védelem alatt álló területek karakter szerinti 

lehatárolásáról korrekciója szükséges a hatályos SZT értelmében. A Belváros alatti vegyes karakterű, 

kertvárosi karakterű és rekreációs karakterű területek kontúrja változik, a Duna meder, mint 

meghatározó terület kerül önálló karakterként kijelölésre, a Skanzen alatti, SZT- en K-Ák/1 különleges 

állatkerti övezetű terület üdülő karakterbe kerül. 

4. melléklet a Településképi szempontból vizsgálandó területek korrekciója szükséges a SZT korábbi 

módosulásainak értelmében, összefüggésben a korrigált 3. melléklettel. A Belváros alatti vegyes 

karakterű terület településképi szempontból vizsgálandóvá válik, és ezzel szomszédosan a rekreációs 

karakterű terület helyi természetvédelmi felülete is igazodik a SZT kontúrjához. 

 

Településképi arculati kézikönyv korrekció 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I.18.) Kt. sz. határozatával elfogadott 
Településképi Arculati kézikönyvének (a továbbiakban: TAK) korrekciója szükséges, az alábbi 
szempontok szerint. 

A TAK településképileg meghatározó, eltérő karakterű területei- lehatárolásának szükség szerinti 
korrekciója történik meg, összefüggésben a településképi rendelet térképi mellékleteinek 
módosulásával és igazodva ezzel a szabályozási tervi kontúrokhoz is. 

A Belváros alatti vegyes karakterű, kertvárosi karakterű és rekreációs karakterű területek kontúrja 

változik, valamint a Skanzen tematikus park karakter területe alatti területsáv kerül mezőgazdasági 

karakterből üdülő karakterbe. 

TAK módosulással érintett részei: 

59. oldal - Szentendre településképileg meghatározó, eltérő karakterű területei – térkép 

166. oldal – üdülő területek – térkép 

196. oldal - vegyes területek – térkép 

208. oldal – rekreációs területek – térkép 

212. oldal – erdők és mezőgazdasági területek – térkép 


